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رئیس انجمن سنگ آهن ایران خبر داد
شرایط مناسب جهانی برای 

توسعه صادرات معدنی
چشــم اندازها نشــان از ســختی شرایط 
اقتصادی در ســال ۹۸ دارد، اما در این میان، 
صادرات می تواند بخش بزرگی از مشــکالت 
ارزی کشــور را برطــرف کند به شــرط آنکه 
واحدهــای تولیدی مانند ســال گذشــته با 
تحریم های داخلی و ســختگیری های دولتی 

مواجه نشوند!
خواسته اصلی فعاالن بخش صنعت و معدن 
از دولت این است که قوانین موجب دست انداز 
در مسیر مبادالت خارجی نشــود.در همین 
زمینه رئیس انجمن ســنگ آهن ایران معتقد 
اســت، هم اکنون بازار های جهانی در شرایط 
خوبی برای صادرات ســنگ آهن قرار دارد و 
فرصتی برای فعاالن عرصه معدن به خصوص 
سنگ آهن در حوزه صادرات به وجود آمده که 
باید به بهترین نحو از آن اســتفاده شود تا هم 
شــاهد حضور برند ایران در بازارهای جهانی 
باشیم و هم ارز آوری به کشــور آن هم در این 
مقطع حســاس کنونــی از طریــق صادرات 

سنگ آهن حفظ شود.
اکبریــان تصریح کــرد: در ســال جدید 
قیمت های جهانی بــه دالیل مختلف افزایش 
پیدا کرده و این موضوع فرصتی را فراهم آورده 
تا معادن کوچک احیا شوند و حال که معادن 
قصد دارند برای حفــظ بازارهای جهانی خیز 
بردارند محــدود کردن آنها باعث دلســردی 
معدنکاران و رکود صادرات می شــود.رئیس 
انجمن ســنگ آهن ایران با تاکیــد بر اینکه 
هم اکنون هیچ واحد فوالدی در کشور نیست 
که از کمبود مــواد اولیه برای تولید اســمی 
در تنگنا باشــد، گفت: با توجه به تکمیل کل 
زنجیره فوالد در حال حاضــر واحدهای این 
بخش به لحاظ تامین مواد اولیه با مشکل مواجه 
نیســتند، البته در برخی نواحــی این امکان 
وجود دارد که تعادلی میان تولید کنســانتره 
و گندله وجود داشته باشــد اما بحث کمبود 

مطرح نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین بــا توجه به این 
موضوع تنگ کردن عرصه بــر فعاالن معدنی 
در حوزه سنگ آهن و دست اندازی در صادرات 
سنگ آهن آســیب های جدی بر معدنکاران 
وارد می کند.اکبریان افــزود: طبق مصوبه ای 
که درخصوص عوارض بر صادرات سنگ آهن 
وجود دارد میزان آن برای سال جدید ۸ درصد 
اســت اما این نگرانی وجود دارد که هر لحظه 
دولت با ورود به ایــن عرصه در زمینه صادرات 
محدودیت های بیشــتری اعمال کرده و این 
موضوع باعث ضرر و زیان های هنگفتی شود.

وی تصریح کرد: بارها ثابت شــده که تکمیل 
زنجیره فوالد به رونق این بازار مرتبط اســت 
و ممانعــت از صادرات راهکار مناســبی برای 

تکمیل زنجیره فوالد نیست.
 دولت به دنبال اعمال 

محدودیت بر صادرات نیست
در همین حال دبیرانجمن فوالد نیز با بیان 
اینکه دولت در ســال جدید بــه دنبال اعمال 
محدودیت در صادرات نیســت، گفت: دولت 
در سال جدید به دنبال تسهیل صادرات است.

رسول خلیفه ســلطان، اظهار کرد: نظام مند 
بودن صادرات سبب مشخص شدن کانال های 
فروش و بازگشت ارز از مبادی ورودی شفاف 
می شــود و از ســویی کاال با کیفیت و قیمت 
مناســب به بازار های جهانی عرضه شده و به 

این ترتیب شأن برند ایران نیز حفظ می شود.
وی تاکید کــرد: وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در اقدامی صادرات فــوالد را از طریق 
تولید کننده یا نماینده قانونی وی مجاز دانسته 
و بدین ترتیب دست واســطه ها و دالالن این 
بخش که با ورود آنها قیمت های صادراتی دچار 
آشفتگی شده بود و عامل وضع تعرفه واردات در 
عراق برای کاالی ایرانی بودند، کوتاه می شود.

وی افزود: البته ســاز و کار اجرایی و عملیاتی 
این تصمیم همچنان در دست تدوین است اما 
با قطع واسطه ها شــأن برند ایرانی حفظ شده 
و قیمت هــای متعادلــی در بازار های جهانی 
پیشنهاد می شود و سود آن نصیب تولید کننده 
شده و ارز نیز از طریق مبادی قانونی به صورت 

شفاف به کشور باز می گردد.
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رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد با بیــان اینکه امســال برای 
واحدهای فوالدی، ســالی بســیار 
مهم تلقی می شــود، گفت: اگرچه 
مشــکالتی در تامین مــواد اولیه 
مورد نیاز وجــود دارد، اما تامین آن 

غیرممکن نیست.
بهرام ســبحانی با بیان اینکه در 
سال ۱۳۹۷، دوران پر فراز و نشیب 
و متالطمی بــرای بخش تولیدی و 
اقتصاد کشــور بود، گفت: در سال 
گذشته شــاهد دخالت در بازارها و 
قیمت گذاری دســتوری کاالها به 
عنــوان دو چالش اصلی در مســیر 
تولید بودیم؛ در شرایطی که نرخ ارز 
پرنوسان بود و سرکوب قیمت ها یکی 
از روش های اشتباه برای تنظیم بازار 
به شمار می رفت؛ فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان، عواقب ســرکوب 

قیمت ها در بازار را لمس کردند.
رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد افزود: در نیمه اول سال گذشته 
تحت تأثیر ارز چند نرخی و در پیش 
گرفتن قیمت های دستوری، تفاوت 
نرخ فروش یک کاال درب کارخانه با 
قیمت های کف بازار زیاد شد و این 
شرایط موجب شــد تا سود حاصل 
از این گپ قیمتــی به جیب عده ای 

خاص برود و تولید زیان ببیند.
وی تصریــح کــرد: در ســال 
گذشته سیل بخشنامه های متعدد 
و متناقــض و تعییــن نرخ هــای 
مختلف برای ارز در معامالت حوزه 
کاالیی، چالش های زیادی را برای 
تولیدکننــده و مصــرف کننده به 
وجــود آورد و افزون بــر این در آن 
مقطع، نوســانات ارزی به گونه ای 
بود که شاهد پرش نرخ دالر به بیش 
از چهار و حتی پنج هزار تومان بودیم 
و در نهایــت دالر ۴۲۰۰ تومانی به 
عنوان نرخ پایه ارز اعالم شد. سپس 
تعیین نــرخ ارز نیمایی و ســنایی 

تولیدکنندگان و صنعتگــران را با 
مشکل مواجه کرد و مشخص نبود 
قیمت گذاری کاالهــا در صنایع و 
تولیدات صنعتی باید بر مبنای کدام 
نرخ ارز در بازار داخلی و نیز بازارهای 

خارجی صورت گیرد.
ســبحانی با بیــان اینکه تعیین 
قیمت کاالها بر مبنای هر نرخ ارزی 
از دید تولیدکننده و مصرف کننده 
مزایا و معایب متفاوتی دارد، گفت: 
در مقطعی فعاالن بخش تولیدی و 
اقتصادی کشور با صدور بخشنامه ها 
و ابالغیه های متعــدد و متناقضی 
مواجه بودند و تعدد این بخشنامه ها 
تولید را با ابهام و مشــکالت زیادی 
رو به رو کــرده بود و این شــرایط 
تالطمــات زیــادی درخصــوص 

قیمت ها در پی داشت.
 عدم ثبات، ریشه اصلی 

بروز رکود
وی ادامه داد: در این شــرایط نه 
تولیدکننده تکلیف خــود را برای 
تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش 
موردنیاز تولید می داند و نه مصرف 
کننــده می تواند بــرای تولید آتی 
خود برنامه ریزی کنــد؛ در نتیجه 
هر دو برای تثبیت قیمت ها در بازار 
صبر می کنند که این شرایط منجر 
به بروز رکــود در اقتصاد و تولیدات 

می شود.
این کارشــناس ارشد بازار فوالد 
به حل مشــکالت در نیمه دوم سال 
گذشــته و پس از عبور از یک دوره 
فراز و نشیب اشــاره کرد و گفت: در 
شش ماهه دوم ســال ۹۷ به کمک 
بورس کاال و با برداشــتن ســقف 
رقابت قیمت ها، سیســتم تثبیت 
شده ای در بازارها حاکم شد و همه 
شــیوه های قیمت گذاری به کانال 
اصلی معامالت کاالیی یعنی کشف 
قیمت در بــورس کاال برگشــت تا 
دوباره همانند ۱۵ ســال گذشته و 

از زمان راه اندازی بورس، قیمت ها 
متناسب با عرضه و تقاضا و مبتنی بر 

نظام بازار کشف شود.
وی افزود: در این مقطع با اصالح 
بخشنامه ها و ابالغیه های صادره و 
نیز برداشتن سقف رقابت قیمت ها 
در بورس، روند معامالت به مســیر 

اصلی خود بازگشت.
این مقام مسئول در انجمن فوالد 
تاکید کــرد: در معامــالت بورس، 
شفافیت حاکم است و در این بازار هر 
کاالیی به صورت شفاف روی تابلو 
می رود و خوشبختانه شرایط رقابتی 
در آن حاکم است؛ ضمن اینکه باید 
بپذیریم که وقتی هزینه های تولید 
یک کاال از جمله حقوق و دستمزد 
و هزینه مواد اولیــه افزایش یافته، 
قیمت های فروش نیز باید متناسب 
با آن حرکت کند. چطور می شــود 
که هزینه تولید بــاال رود؛ اما قیمت 
کاالها افزایــش نیابد؛ بــر همین 

اســاس نمی توان گفت محصولی 
در بورس نباید رشــد کنــد؛ بلکه 
اتفاقاً اگر تمرکــز بر ایجاد تعادل در 
حجم عرضه و تقاضا باشد، بورس 

کاال عاملی مهم در ثبــات و تعادل 
بازار است.

پیش بینی بازار ۹۸ برای 
صنعت فوالد

به گفته ســبحانی، سال ۱۳۹۸ 
نیز ســال پر التهابی بــرای صنایع 
و واحدهــای تولیــدی پیش بینی 
می شود؛ به خصوص اینکه با توجه 
بــه تحریم هــای ظالمانــه ای که 
بخش های مختلف از جمله صنعت 
فوالد را در گستره تحریم های بین 
المللی قرار داده اســت؛ از این رو، 
امســال برای فعــاالن واحدهای 
تولیدی سال مهمی ارزیابی می شود 
و قطعاً مشــکالتی در تأمین برخی 
مواد اولیه مــورد نیاز برای تولیدات 
فوالدی همچون الکترود گرافیتی 
وجود خواهد داشــت؛ امــا تأمین 
آنها غیرممکن نیســت و تنها باید 
بررسی کرد تأمین کاالهای تحریم 
شــده چگونه و با چه بهــای تمام 
شــده ای انجام خواهد شد؛ چراکه 
همــه تولیدکنندگان در 
تالش هســتند تــا این 
قبیل محدودیت ها را به 
روش های مختلف دور زده 
و به تولید و اقتصاد ملی رونق 

ببخشند.
وی حاکمیت نظام دستوری 
در قیمت ها را موجب بروز فجایع 
سال گذشــته در مبادالت 

کاالیی و مشکالت مشــاهده شده 
پیش از راه اندازی بورس کاال دانست 
و بــا تاکید بر لــزوم تقویت بورس و 
عدم دخالت در مکانیسم آن، گفت: 
نکتــه حائز اهمیت این اســت که با 
برقراری نظام دســتوری قیمت ها، 
عده ای از رانت هــای احتمالی بهره 
می برند و ســرمایه ها به جای رونق 
تولید و ســرمایه گــذاری در بخش 
واقعی اقتصاد به فعالیت های رانتی و 
سودجویی تزریق می شود؛ این موارد 
نیز برای سال های دور نیست و همین 
چند ماه پیش یک بار تجربه شــد؛ با 
این تفاسیر باید به منظور رونق تولید 
اجازه داد تا بورس رسالت خود را برای 
 کشف واقعی قیمت ها و تنظیم بازار 
ایفا کند. سبحانی تاکید کرد: در سال 
رونق تولید به هیچ عنوان سیاســت 
قیمت گــذاری دســتوری را نباید 
در پیــش گرفته شــود؛ در غیر این 
صورت همان فجایع ســال قبل رقم 
می خورد؛ بلکه با اعتقاد به مکانیسم 
بازار و کشف واقعی قیمت ها، عرضه و 
معامله محصوالت را به بورس بسپارد 
تا منابع و نقدینگی موجود در کشور، 
به سمت صنایع و واحدهای تولیدی 

هدایت شود.
سرمایه ها نباید به سمت رانت 

هدایت شود
رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
فــوالد با بیــان اینکه بــورس کاال 
می تواند با جلوگیــری از بروز رانت 
و هدایت سرمایه ها به سمت تولید 
واقعی، رونق تولیــد و اقتصاد را رقم 
بزند، اظهار داشت: به کمک بورس 
کاال و بــا حذف اقتصاد دســتوری، 
باید اجازه دهیم قیمت ها در بورس 
به صورت واقعی کشف شود؛ در این 
شــرایط می توانیم رونق تولید را در 
کشور شاهد باشــیم و منابع مالی 
موجود در کشــور را به جای اینکه 
به جیب عده ای رانت خوار ســرازیر 
شــود، طوری هدایت کنیم که نیاز 
کارخانه ها و واحدهــای تولیدی به 
نقدینگی را رفع کند؛ در این صورت 
توسعه ســرمایه گذاری را به همراه 
خواهد داشت که در نتیجه آن بورس 
موتور محــرک تولید و بــروز رونق 

اقتصادی خواهد بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد:

قیمت ها نباید دستوری تعیین شود

خبر

ذوب آهــن اصفهان در طول فعالیت خــود ۱۶ هزار و 
۵۰۰ هکتار از زمین های تحت اختیار را تبدیل به فضای 
ســبز کرده و برای نگهداری آن ساالنه ۱۴ میلیارد تومان 

هزینه می کند.
منصور یزدی زاده در یک نشست خبری در نمایشگاه 
محیط زیســت اظهار داشت:اســتاندارد های زیســت 
محیطی میــزان فضای ســبز مجتمع هــای صنعتی ؛ 
معادل ۲۵ درصد مساحت ســایت هر مجتمع است این 
در حالیست که میزان فضای سبزی که ذوب آهن ایجاد 

کرده ۸۴ برابر استاندارد است.
وی تصریح کرد:صنعت فــوالد و در مجموع صنایع در 

رتبه های آخر آالیندگی هســتند چراکه صنایع فوالدی 
که در کشور ایجاد شــده اند همزمان با اجرای پروژه های 
توسعه، پروژه های زیســت محیطی را نیز عملیاتی کرده 

اند.
وی تاکید کرد:صنایــع فوالد به بحــث های محیط 
زیســتی نیز بی توجه نیســتند و به اعتقاد من به دلیل 
اهمیتی که به کارکنان خــود می دهند به مبحث محیط 

زیست توجه ویژه دارند.
مدیر عامل ذوب آهن ادامه داد: تاکید محیط زیست بر 
روی گازهای گلخانه ای اســت و بر همین اساس سازمان 
محیط زیست در تمامی شهرها به ویژه شهرهای صنعتی 

نمایندگانی دارد و اســتانداردها را بــرای صنایع در نظر 
می گیرند و مدام نیز در حال پایش این واحد های صنعتی 

هستند.
وی گفت:خوشبختانه ذوب آهن تصفیه خانه ای برای 
استفاده از پساب دارد و به دنبال توسعه آن نیز است تا در ۴ 
سال آینده دیگر از آب زاینده رود دریافتی نداشته باشد و 
کل آب صنعتی مورد مصرف در این واحد صنعتی از پساب 

شهر های اطراف تهیه شود.
یزدی زاده اظهار داشــت: تولید هــر کیلوگرم فوالد 
به ۵.۵ لیتــر آب نیــازدارد. ذوب آهن اگر بــه ظرفیت 
برســد مصرف آب نیز در آن کاهش پیــدا می کند. ذوب 

آهن ۲۲۰ مگاوات تولیــد برق دارد که بــرای تولید آن 
 نیازمند آب بدون امالح است لذا مصرف آب آن بیشتر از 

برخی کارخانه هاست.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه محیط زیست:

فضای سبز ذوب آهن اصفهان ۸۴ برابر استانداردهای محیط زیستی است

در سال رونق تولید به 
هیچ عنوان سیاست 

قیمت گذاری دستوری 
را نباید در پیش گرفته 

شود؛ در غیر این صورت 
همان فجایع سال قبل رقم 

می خورد؛ بلکه با اعتقاد 
به مکانیسم بازار و کشف 

واقعی قیمت ها، عرضه 
و معامله محصوالت را به 
بورس بسپارد تا منابع و 

نقدینگی موجود در کشور، 
به سمت صنایع و واحدهای 

تولیدی هدایت شود

در معامالت بورس، شفافیت 
حاکم است و در این بازار 

هر کاالیی به صورت 
شفاف روی تابلو می رود و 

خوشبختانه شرایط رقابتی 
در آن حاکم است؛ ضمن 

اینکه باید بپذیریم که 
وقتی هزینه های تولید 

یک کاال از جمله حقوق و 
دستمزد و هزینه مواد اولیه 

افزایش یافته، قیمت های 
فروش نیز باید متناسب با 

آن حرکت کند
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